
ข้อมูลพื้นฐานด้านประมงในอำเภอพรหมคีรี 

1. จำนวนทบ.1/ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่) 

1.ยังชีพ (ราย/ไร่) 135 ราย 98 ไร่ 

2.พาณิชย์ (ราย/ไร่)  

     - กบ 4 ราย  0.07 ไร ่

      - จระเข ้4 ราย 0.3 ไร ่

      - ปลาสวยงาม 1 ราย 0.2 ไร่ 

      - ปลาน้ำจืด 14 ราย 43 ไร่ 

  - ตะพาบน้ำ 2 ราย 0.04 ไร่ 

  - สัตว์น้ำอื่นๆ 1 0.1 ไร ่

2.จำนวนทบ.2  ไม่ม ี  

3. จำนวนทบ.3 ไม่มี 

4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(รวม)  

 1.กลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง 

 2.กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี 

5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

 1.สระน้ำวัดเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ พ้ืนที่ 1 ไร่ 

 2.สระห้วยด้วน ตำบลนาเรียง พ้ืนที่ 3 ไร่ 

 3.สระหนองไทร ตำบลนาเรียง พื้นที่ 2.8 ไร่ 

 4.หนองโท้ ตำบลอินคีรี พื้นที่ 1 ไร่ 

 5.หนองนาคลองเคียน ตำบลอินคีรี พื้นที่ 1.5 ไร่ 

 6.หนองบัว ตำบลนาเรียง พ้ืนที่ 3 ไร่ 

6.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด จำนวน  21  แห่งดังนี้ 

 1.คลองปลายอวน  พ้ืนที่ 18.75 ไร่ 

 2.คลองนอกท่า พื้นที่ 62.5 ไร่ 



 3.ห้วยทรายขาว  พื้นที่ 9.375 ไร่ 

 4.คลองแคว พื้นที่ 18 ไร่ 

 6.ห้วยน้าแดง พ้ืนที่  18 ไร่ 

 7.ห้วยหมอ  พื้นที่ 12.5 ไร่ 

 8.ห้วยอ้ายดาษ พื้นที่ 10 ไร่ 

 9.ห้วยเตง พื้นที่  37.5 ไร ่

 10.ห้วยอ้อ พื้นที่ 28 ไร่ 

 11.ห้วยขนุน พ้ืนที่ 37 ไร่ 

 12. คลองชุมขลิง พื้นที่ 125 ไร่ 

 13.คลองอ้ายเขียว พื้นที่ 187 ไร่ 

 14.คลองปลายหวัก พ้ืนที่ 12 ไร่ 

 15.ห้วยจำปา พ้ืนที่ 2.8 ไร่ 

 16.ห้วยหินปูน พ้ืนที่ 7.5 ไร่ 

 17.ห้วยคลองส้อน พ้ืนที่ 25 ไร่ 

 18.ห้วยหินลับ พื้นที่ 30 ไร่ 

 19.ห้วยนาเหม็ด พื้นท่ี 35 ไร่ 

 20.คลองน้ำแคบ พ้ืนที่ 15 ไร่ 

 21.คลองวังยาว พื้นที่ 12.5 ไร่  

7. จำนวนพื้นที่แหล่งปลาหน้าวัด จำนวน 11  แห่ง 

 1.ที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำหลังวัดหลวงครู ตำบลนาเรียง 

 2.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดท้าวโท๊ะ ตำบลนาเรียง 

 3.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดคงคาวง ตำบลทอนหงส์ 

 4.ที่รักษาสัตว์น้ำหลังวัดใหม่ท่าสาย ตำบลทอนหงส์ 

 5.ที่รักษาสัตว์น้ำหน้าวัดโท ตำบลอินคีรี 

 6.ที่รักษาสัตว์หลังวัดสากเหล็ก 



  

8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด – ไม่มี 

9. จำนวนแปลงใหญ่ ปี2563 -ไม่มี 

10. การนำเข้า/ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน – ไม่มี 

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562) 

 1. ปริมาณปลาน้ำจืด จำนวน 36,000 กิโลกรัม 

 2.ปริมาณผลผลิตกบ จำนวน 35,000 กิโลกรัม 

12.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ  

   1. ตลาดนอกท่า ตำบลพรหมโลก 

 2. ตลาดน้ำแคบ ตำบลอินคีรี 

 3. ตลาดดอนคา ตำบลทอนหงส์ 

13.จำนวนประมงอาสาปี2548-2563 

 - ประมงอาสา  1 ราย คือนายถวิล  ชุมวาร ี

        - อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 5  ราย 

         - ผู้ช่วยพนักงานประมงตามม.106 พรก.การประมงพ.ศ.2555 – ไม่มี 

14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

       1. ศุนย์หลัก 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี มีนาพรศรี โชติพันธ์ เป็นประธาน
ศูนย ์

 2. ศูนย์เครือข่าย 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 

  2.1.ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี รายนายสุชีพ  ช่อระชู 

  2.2.ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีร ีรายนายสุพจน์  กิ่งรัตน์ 

  2.3 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี รายนายสนั่นดวงประทุม 

  2.4 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี รายนางสุดา  มาศมาลัย 

  2.5 ศูนย์เครือข่ายด้านประมง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี รายฉัตรชัย  กาธรรมณี  

 

 



15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่มี 

16. จำนวนเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง - ไม่มี 

17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของอำเภอ 

    1. ปลานิล 

    2. ปลาดุก 

18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ไม่มี 

19.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่  

    - ศูนย์ศพก.และศูนย์เครือข่ายด้านประมง ทั้ง 5 ศูนย์ 

20. สัตว์น้ำควบคุม  

- กุ้งก้ามแดง จำนวน 21 ราย 

- จระเข้ 4 ราย จำนวนครอบครอง 659 ตัว 

- พื้นที่/ประกาศ  อำเภอพรหมคีรี 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต  22   ราย 

21. ท่าเทียบเรือประมง  ไม่ม ี

 


